
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET | LÄRANDE | I KLASSRUMMET | 2019-05-27 | sid 1 av 5

DESIGNA EN FJÄRIL
Ett klassrumsmaterial från 
Naturhistoriska riksmuseet

Materialet inehåller:

Lärarhandledning
Fjärilsfakta

Bilder på sex olika fjärilsarter
Arbetsblad att skriva ut

MALL B: Exempel “Optimerad Försättssida”
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Låt eleverna hitta på en egen fjärilsart!

Den här uppgiften kan användas separat eller som en del av ett större tema,  
till exempel våren/sommaren eller insekter.

Skriv ut elevbladet, sista sidan.

Presentera gärna fjärilsfaktan på nästa sida och titta på hur olika fjärilar kan se ut i na-
turen, eller titta bara på bilderna av olika fjärilsarter som finns på sidan efter fjärilsfakta. 
Observera att det finns lite mer än 2 800 olika fjärilsarter i Sverige och att bilderna bara 
visar sex av dem. 

Eleverna får sedan skapa sin egen fjärilsart. När de har färglagt sin fjäril får de fylla i 
födelsebeviset. De kan skriva för hand direkt på pappret eller skriva digitalt och  
skriva ut och klistra fast. Låt dem gärna presentera sina fjärilar för varandra. 

Uppgiften kan kopplas till matematik genom att till exempel resonera kring symmetrin i 
fjärilens vingmönster, eller fjärilens kroppsdelar. Som antal ben, antal antenner, udda eller 
jämnt? 

Fjärilsfotografer: James K Lindsey (ängsblåvinge), Sarefo (citronfjäril och hane av kålfjäril), Didier Descouens (nässelfjäril)och Pixabay 
(aurorafjäril, påfågelöga och hona av kålfjäril)

MALL B: Exempel “Innehållssida - Enkelspaltad”
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Fjärilsfakta

• Fjärilar är en sorts insekter, det finns mer än 150 000 arter i hela världen. I Sverige finns 
det lite mer än 2 800 olika fjärilsarter om man räknar både dag- och nattfjärilar.

• En del fjärilar är färgglada med tydliga mönster, det gäller mest dagfjärilar. Färgen är  
sällan en varningssignal, utan precis som fåglar är fjärilar snygga för varandra.

• Den största fjärilen man känner till var 30,4 centimeter mellan vingspetsarna.

• Nästan alla fjärilar har en mun som är formad som ett sugrör som kan rullas ihop. Med 
sugsnabeln suger de nektar och andra flytande safter. Det finns några fjärilar som äter 
pollen.

• Förr trodde man att årets första fjäril visade hur resten av året skulle bli. Om den första 
fjärilen man såg var gul betydde det att man skulle få äta mycket smör det året.

• Fjäril heter butterfly på engelska.

MALL B: Exempel “Innehållssida - Enkelspaltad”
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6 olika fjärilar

MALL B: Exempel “Innehållssida - Enkelspaltad”

Kålfjäril (hane)
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FÖDELSEBEVIS

Art: ___________________________________________

Namn: ________________________________________

Födelseår: _____________________________________

Storlek: _______________________________________

Favoritmat: ____________________________________

Beskrivning (humör, särskilda förmågor osv.): _______

______________________________________________

______________________________________________

Trivs att bo i: ___________________________________

______________________________________________

Bra att veta: ____________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Fjärilen är skapad av: ____________________________

MALL B: Exempel “Innehållssida Dubbelspaltad”


